
 1 

 العراق :خيار الالمركزية اإلدارية أو األقلمة()
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 -وبعد مناقشات مستفيضة للبحوث المقدمة توصلت الندوة الى النتائج التالية :

م زاسددددددديم ادددددددميسيمماإلسااسددددددديمتال ا زسددددددديم دددددددي،مس ددددددد م ثاميةمات قس دددددددي،م ددددددد مرددددددداللماتسااادددددددمس ضددددددد 
،م  مم اتاس بمات ثسام!م  يمسمالماتلاضمس ر  م  هيم،مللمس طساماتازاسي،مدإ متهيم  مم  سسص

 ؤسيمإت م هيسيةميم   سمعقليهيم!م   مهذ مات هيسيةم،م   كم  سصماتس تيم ا  ايامعااهيم،ممس 
(مإت مس تيم ا ليمس مدسااتسديمSimple or Unitary state/م  سسيم)ميس م   تهيم  مس تيملاسط

(Federal or Compound Stateمات ا سدديم سددام)(مددد مفددا م  دد  مدسدد ماتس تدديم)اتلاددسطي
م،متال  قيلمإت مهذ مات ا ايمات ا لي!مم هسئي

اتغيتلسديمات طاقديممس هذ مات ردي  م شدا عيمل فدام  دي ئ مات سااتسديم،مإذام ديمعا  ديمم  لس م
س ثدام د مس تديم)لادسطي(م،مل ا د مس هديم ي دةمعاد مات  دسصمما  ديس  ماتدس لمات سااتسديم،مهد م  دي م

مكمإت مس تيمدسااتسيم.م اي  يسم،م تام  شأم  مس تيملاسطيم   تةمل المات   
 لقدد مم ث ياهدديماتطسلدديم،مدإ هدديمس لغدد مسماحس اهدديم،م  طددماإلسااسددي  س دديم ددؤ  ماتال ا زسدديممإذ  .1

عا م اأتيمد م يسيمااه سيم اتس يم،م ه مات  يفمعا م  سصماتس تيم  االطهيم  ممهيم،م   يسزم
هدد ممإلسااسددياتال ا زسدديمامت مدديحمااايادد  دد ممهدديمسردداا.ما ماتشدداطمم  اس هددياتمغاادسدديممسمزائهددي

 ه امل مات ؤاايةمات ا سيمليتال ا زسيم،مه مم .ممتذامدي مس لم يمس لغ مسمياا ليطهيمل اأتيمات اس
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اتسس قااطسديم)ات  اسدي(مات د م ادسم ا دسصم د مسهدامسادليبم طد اماتال ا زسديم،ممسش يل ط سام  ازسزم
 .مممعا مات ا  امات  ا ماإلسااص  اسيم

 ادد راعمعلدداصم دد مم  ات اسدديم،مدددإذام ددي مت دديمسمت اددي اصات دد از ملددس مااا ددامس  ددفمم هددذا
  از مس س ملس ممإسميست مس يمس ماإللساعمات قسق متا م  ايةمسلس مد مماسرسي ر ا مات ميابمات ي

س  د  م  هديم م  د ممات  ات اي اصم)س ياماتقي   (م،م ات اسيم) اسيماتم يعيةم اتا ياام اتهسئيةم
ات د م دسم لدس متا هاديماا تد مم–س   مات   ةم ات شاذامللمات  يابم؛م هذ ماتالاصمم ي(م.م  از متيس م

دد مماااياد  الامع ماتاااعماتط سلم ات اسامس سي يملس مات اي اصم)اتدا  مم–لاسطيمس مايذميم
مد ماتال ا زسي(.مااايا اتسس قااطسي(م ات اسيم)اتا  م

ذا    اسط(م؛مددإ ممط)ه م اطملس مإداام–اتا سسصممقسياإل اس  يم ق لمات اا يمم– ي ةمات ضسايمم ا 
يم  اطمد م  سصماتس تيماتااا سيمسائ يم سلسام،م ه يم ي ةمات  اسيم ات ا  يةم؛مم عاس يم ااا سس مس

  دديمعاس ددديمدددد مات  دددةم  اددد م،مس ميم ضددد  ملسس قااطسددديمات  دددام  اسددديمات ددد اط م  دددةمشدددايااةم
ت  داسطمل  دسصماتاداا م  داالطمسمزائد م،ما مس  مذتدكم دسمامي ذهبمدسه دم م ديقم،مت  م  مس  مس

راطماتق يسم!م ات ا  مه يمراابم  دسصماتاداا م ادابم اسديم  اط سد مم–  يم يتةماتاابم سس يمم–
 د مآ م ا سم.

ت ميحماتال ا زسيم  ط امسسائهديم،مايع داا مساد  اسيم  ي   سديمل  يااديماتادال سيةمم س  اض .2
،م د مات اديسساممسزاتمغااد م)ات  يدفي(م،م ل يمس  لمإسااصمهذامات ات  اسيم،مد مإطيام  مات سزم

 سراا.مممهياتمغااد م را اس  م  ممت سزات  م   فم  سصماتس تيم  ممهيم،م   يسزما
اتال ا زيم،مس لغ م ااعيصمات سا م،م  م بمات ااعم ات قالةمات يسصم،ممس  ميحمات طلم تض ي  .3

ات  اسديمدد مات  يدفديةم،مماإلساااةاتد زاااةمات ا زسديمإتد مياس يمد م ميلم قلماتاال سيةم  م
  ايمت ضيابماتق ا س م  سارلماتاال سيةم،مات  م  ا  مااليمعا م اا يمات د اط م)ات  اد (م

  اللمايا قيقمل ا ا م.م
عاد م دي   مم2113تا يمم11دي مهذام يم المع س يماسام ي   مات اسسلماتثي  ما امم تألا 

،م سددددثمسثدددديامتغطدددديمم2112تادددد يمم21ا سددددي(م سددددامات   ف دددديمددددد مإ اددددسام،ما ددددامات  يدفدددديةم)اتاام
دددد م طلسددد مدقاا ددد م...مم ثسددداصم،ما  هدددةمل  مسددد مطاددد  م ثسددداصمتددد م،م  ددديمادددلبماالي ددديىمم اع ااضدددية

 اتاددلبمس مس ددسماااددليبماتائسادديم،مهدد مات ادداعمددد م قددلماتاددال سيةم دد مات    دديمات ا زسدديمددد م
  مات  يدفيةم،م  مس  م هسئيماتفا  مات  ياليم.ملغساسمإت مات    يةمات  اسيمد

  ات ايقتيم.م ياكاتال ا زسيم   ي مإت م ؤاايةم  سيم ا  مإت مسعامات  يقصم ات ماإلسااصمإ  .4
.مد  ديمسقد لمس دسمماا  سديقس لغ مايه  يامس يم سرسااملل يقمات ؤاايةماتق سيم،م تس ماتقديسصممعاس 

)سدأ  ماتقديسصمم–س م يمسا  مليتايتاماتثدي  م)اتمسسدس(مم–هضيم سسثيمات ه  س مليتلاسا مات يشئيم ات ي
مات  امسائ يمعا م ايبمات ؤاايةماتق سي(.ماسصاا  سيقمإت م
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سا د مذتدكمم  لق م،م اتقيسصمسذهل  م؛مس  مسمسي،مديت ؤاايةمات قسقم س سثماتا م  اسسمسم    
اتال ا زسيم،مل يميم ياديمماإلسااصا ممايا غ يقمع م ثلمهؤيقماتقيسصم،مياس يماتاا يقم  هام؛

ت هسئديماطدام سيسسديم  اسديم  د قصم،م   اد مليت هددياصم ات ا  ديم ايل  ديام،مدد م اا دلما  دااحماتقددااام
 ع مطاس مات ساسبم اإلعساسم اتسااايمات  ث ي.ممس  ق مإيم    يلا  م.م هذاميمس   مسم   سذ  م
ماإلسااسي اسيمات  ااقيمليت ا زسيم اتال ا زسيم ض حمد مات ا عماتسا مه يكس   مم سمس لغ  .5

مس   ادساماتساد  اممساسد   د ضمميسمشد  اتال ا زسيماتاسياسيم)ات سااتسي(م،مت كمايمات لي م   ي
 طلسقدد م،مس مس ضدد مإتدد م ددسارلماتقدد ا س م.م هددذام دديمهدد م ياددلمتألادد م،متددسس يمددد ماتادداا م،مإذم

 ات سااتسديم،مع دس يم ضد م ثسدامميتال ا زسديماإلسااسدلدس مام2115راطماتساد  اماتااا د ماتدسائامتاديام
 سعطد متا  يدفديةم ثسدام د مادال سيةمات دسااتسيةم،ملدلمماإل ادسا  ماال سيةمات  يدفيةم د م

 س ثام  مذتك.
عددددسامات  دددداسطمليتا يلدددديمات ا زسدددديم)ات شدددداساسيم/ماتقضدددديئسيم/مات   سذسددددي(م،معادددد مسع دددديلممس لغدددد  .6

ل دددلممات ا زسدددي  شددديطيةماإلساااةمس مات    ددديةمات  اسددديمل ا ددد ما   ددديفماتاددداطيماي  يسسددديمس م
)ات  يدفديةم/مماإلسااسديع دلمات  دساةممعاد اتس تديم،م ليتا يلديممسصات فيئ ماتاسيسسيم ض ي يمت  د

 ادددززماتطلساددديمم اتضددد ي يةم ددد مشدددأ هيمسم  يددددي(مدهدددذمي/مات ددد ا  م/م ات مددديت مات  اسدددماا ضدددسي
 ت   سةم  سصماتس تي.مسساصتال ا زسيم  ميمس   لمهذاماتش لمات  فس  مإت مماإلسااسي

ات  اسدديم ددد مماإلساااة،ماتددذيمس  دد ممزااتال ا زسدديم،مدإ دد مس لغدد م دد دسامات   سددلماتددالمإل مدديح .7
،مه مع  سهيمات قدايماتدذيمس دس مماإلسااسي  اهسا هيم،مديت   سلمليت اليمتال ا زسيماتقسيامليت زا ي هيم
 .ممسهسادهي   قس مم هيتهيم   سذم شا عي

تاس تيم،م دقديمماي ياتمات سزا سي اسامات   سلمااايا مسأ  م  م راسايةمم سماسبم ي
تال ا زسديممساسدس مدإ  مإذام ديمات  يدفيم  يم هيم  مات فيئ م ات   سيمات  اسيم ليت يتما ي تاسسم

يمع  سديم يمم،سلذلمتا ا لمعا مات يلم سا ايمذيس   مات مه سماتمس اتسس   يم ات ط امداللسم
 د ماتاداطيمات ا زسديم،م  د مذتدكممت  ادس تا   سدلمليمسراا ايساممإسميس  ا سيم.م يمضسام  م

ت ؤااسيمد ماتشا يةم ات  ف ديةم لاعيةماميلمات يلم ااع يلم،ملا  هامات اسسيم،م ع ي س هاما
ماا ددداات ددد مسا اددد  مدسهددديم،م  دددذتكمات اددد لمعاددد ماتدددسعاماتدددس ت م ددد م ؤااددديةم ثدددلم  ف ددديةم

  دد  معلددامم   سددامات    سدديم،م ت دد ملشدداطمسم  سدديات  متسدديات   ددسصم،م  ساهدديم دد ماتهسئدديةماتس م
،م   ادديمايمرددا ممات    دديماي  يسسدديمس مات ا زسدديم،م ذتددكم  يفدديمعادد م  ددسصماتقددااامددد ماتس تددي

مسم ل متااسيسص.
 دؤسيمماتد ط  )   يا يمعا ماتاداسسممرطيسا  ما م ازسزمات  ااسمات  اسيمس طابمم هذا

إتددد م  ادددس م يعدددسصماي  اددديسم راددد ملسئدددديمااددد ث ياسيمعاددد ماددداسسمات  يدفددديةم دددا لطملدددديت سزاةم
شدااكم ؤااديةمات  دامات .مدد مهدذامت  اسديدد مات رطدسطمتا   سديمام  اد ات  يضاسيمت دلم  يدفديم ا 
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مت شددديطيةاإلطددديامسشددد لمراددد ماتلسئددديماياددد ث ياسيمدددد مات  يدفددديةمعدددي المهي ددديمإلعددديسصم  زسددد ما
اي  ادديسسيملشدد لمسر دد م دد م ددسصمات  ا ددزمات ددديت ماتددذيمسا لددام ا ددسام دد مات ا  دديةمات قسقسددديم

اتقطديعس ممتا   سيمات  يطقسيم،م  يمسمبما م  ل  ماتس تيماؤسيممسسسصم  اا مل  داس ماتشداا يملدس 
ماتايام اتريعمتاقسيامل شياس مذاةملاسم    يمعا مات ا  سس مات ط  م ات  يطق (.

م  دددد ا س لسئدددديم ؤا سدددديمتا   سدددديمات  اسدددديم)لسئدددديم   س سددددي(م،م  ضدددد  م ؤاادددديةم في سدددديممرادددد  .2
 اسياددديةمعي ددديم.مليإلضددديديمإتددد م ؤااددديةم سدددام في سددديم،م ثدددلماتقدددسام ات اددديسسام ات  يااددديةم

ات اددد  امات  اددد م.م سلقددد مس امماددد  دددسعامات   دددس م ات  دددام  ددد دساماتردددس يةمعمايم  يعسددديمات ددد 
ات  اط س م)ات  اسس (مد م قسساماتسعام ات شيا يم ات اا  يةم،مس داامدد م يسديمااه سدي،متدسعامهدذ م

 ا دددلمعاددد مم س معاددد ماتاددداطيةمات  اسددديم،م)إم دددياتلسئددديم ددد مسمدددلمإ مددديحمات مالددديماتال ا زسدددي.م 
 دأطساماتم هد اممعلدا ذتكمعلاماتامدي ماتااد سيم،م علداماتاقديقاةماتس اسديم،م ممات  اط س م،مإشااك

شدداا  مم  يلادديات ا دد مل شددياس مات   سدديمددد متمددي م   دد  مم   اا لدديمتهددذ مات شددياس .م  دديمعاسهدديمسما 
شدااكمات د اط س مدد م  سسدسمات يمديةمم اا  ديةس ثامش يدسيمد م شامات   سزا سي هديم  شدياساهيم،م ا 

.م  دديمسقدد معاسهدديمعددبقماتا ددلمميإل ادديئسيعلددامايادد   يقاةم علددامات ا  ي مسدديةاا ت م   سسددسم
اتهسئدديةمات  اسدديم   ف دديةمات م  دد مات ددس  مددد مات شددياس مات  اسدديمت ال دد مات ادديت ممإشددااكعادد م

  عسام اياضهيم،م تل يقماتثقيملس ماتااطيمات  اسيم هسئيةمات م   مات س  (.
 عا م مملغ ماتا ،مدإ  مس لمإ مي يتال ا زسيم امل .1
اددددال سيةمذاةملاددددسما  ادددديسيم،م ليت دددديت م  دددداس مم اا ضددددسي مدددديت مات  يدفدددديةممإعطدددديق . أ

 تا ط سام ات   سيمات  يطقسيم.مم أساصاتال ا زسيمات  اايم
 ر سددد مات  ا دددزمات ددديسمتا شددديطيةماي  اددديسسيمدددد ماتاياددد يم ضددد ا سهيم،م  ر سددد مادددط صمم . ب

 يةملسلماتاا م.ماي  ايسماتاسا ماتذيميمس  جما اماترس 
م.مإعطيقم طيع ماتزااعيم اتا يعيمسه س ه يمعا مااسسمات ي جمات ط  م.ة
اي  ادديسيم ايم  دديع ملددس مات  دديط م اتم يعدديةمايث سدديم،مل دديمس قدد م دد عممات  ددي ة.م ايتمدديمث

 ددد مات ددد از م)ايم  ددديع م اي  اددديسي(ملدددس مشددداائ م دئددديةمات م  ددد م،ميادددس يماتدددذيمسادددي  م ددد م
 دي ما قادي  م  دس سامم ا ،ممتاداا   يمهد م يادلمدد مام.(ق  سيم)إث  (مس مسدق م)طلا قايامع 

م تس م طاقي.
مع مس ماتال ا زيماإلساايم) ه م  ضمات ا زي.مسرسام ق لم مإ م ميحماتس تيم،ما اقاملش اهيم)11

سمددد م(م،مس ملشدد اهيمات ا ددبم)ات ددساات م/ماي  دديسي(م،مسا  دداإلسااي(مس معددسامات ا ددزمااادديهددذ ماتس
س مات  دداماتمسدددسم،مس ماإلسااصممGood Governanceس ددسمدقاا دد م،معاددد م ل دد مات  دداماتاددديت م

اتاشسسصم.م اتذيم اماا رسا  م  م للماا امات   سصم،م  ذمعقدسس م د ماتدز  م،م هد مسا د م مذتدكم
  د مات  اماتذيم ق امل م سيساةماسياسيم   رليم   اسامإسااسيم ا ز يمل طد سام د ااسم  دسااةمات م

 ل قسساماترس يةمتا  اط س م،م ل  اس م  عسيم سي هام اديهس هام،م ذتكملاضيهام علام شيا  هام
 سع هددام.م هددذامسا دد ما مات  دداماتادديت م،مهدد م)ات  دداماتددسس قااط مات ادديل(ماتددذيمسا  ددسم اددبم

ت اديقتيمالازهيم مات  ثسلم،مات شيا يم،مات  يدايم،ماتش يدسيم،ماميسسا امم  عياتل كماتس ت معا م 
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ات   ثادديملدددم مات شدديا يم،ممUNDPتأل ددامات   ددسصمماإل  دديئ ،م ات  ياددليم؛م عادد م ادديسساماتلا ددي جم
  دداماتقددي   م،م ادد مايادد ميليم،مات اددي اصم ريادديمددد م  دديدؤمات دداعم اي ددس ي مايم  دديع م،م

مات  اد م،مات ايتسيم  ا مايا ميليم،مات  ياليم اتاؤسيمايا اا سمسيم.م
 لديس مم رذمليت    يم  ايسساماتم سصم ادسغيمإسااسديماسيادسيمعي ديم يماسدبمساام  ذتك

 ات م  عددديةممااددددااست سددديصمماا لاتاشدددسسصم) ادددايمعاددد ماتس تددديم،مات ددديفاممصات  ددداماتاددديت م اإلساام
 ات اماسددددديماتاسيادددددسيم اتقي   سددددديم ات شددددداساسيمتهدددددا،م عاددددد ماتقطددددديعماترددددديعم،م مددددديلمات لددددديسااةم

،م عادد مات م  دد مات ددس  م،مماتددائس   ادد قطبمات  فس دديةماتلشدداسيم ات يسسدديماي  ادديسسيمات س سدديم
ات لددديسااةم س شددطيمات م ادديةمات س سددديم   دديا مات قددد  مم  ا قدد مات مدديابمات  اط سددديم سددثم دد ال 
م ات امليةمل ا يهيمااع  م ااش ل(

 


